
Rzgów, dnia 11 maja 2020 r. 

 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na rok 2019”  

 
 

Podstawa prawna art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 

  

 

 

Rada Miejska w Rzgowie uchwałą Nr LXI/486/2018 z dnia 15 listopada  2018 r.  

przyjęła „Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. W Programie jako  priorytetowe zadania 

publiczne Gminy Rzgów w roku 2019 określono zadania z zakresu:  

„ 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:  

a) dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób 

starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów; 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) prowadzenie min. 6 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych 

grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie 

przeznaczyć do 45% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, 

organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i 

ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z 

uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie bazy sportowej, 

b) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, 

rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, 

narciarstwa biegowego, oraz zajęć rekreacyjno - turystycznych na terenie Gminy 

Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w 

zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i 

ponadlokalnym. 

 

 

I.1. Tryb otwartych konkursów ofert. 

 

Zarządzeniem Nr 203/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 grudnia 2018 r. został ogłoszony 

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku  z zakresu z 

zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

 Zarządzeniem Nr 204/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 grudnia 2018 r. został ogłoszony 

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku  z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Po zasięgnięciu opinii komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert 

złożonych w ogłoszonych otwartych konkurach ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych 



w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób Burmistrz Rzgowa dokonał następującego wyboru 

najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych dotacji na 2019 

rok na realizację zadań publicznych: 

1) oferta nr 133/2 złożona przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Rzgowie  

– przyznana kwota dotacji na rok 2019  - 320.000,00 zł na realizację zadania w formie 

wsparcia: 

    z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  

       prowadzenie min. 6 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach 

wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 45% 

przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, 

przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach 

współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie 

bazy sportowej; 

2) oferta nr 131/1 złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Rzgowie  

– przyznana kwota dotacji na rok 2019 – 35.000,00 zł na realizację zadania w formie 

powierzenia: 

 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  

     organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze 

szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, 

oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć 

treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego 

o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym; 

3) oferta nr 130/1 złożona przez Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek w Rzgowie – przyznana kwota dotacji na rok 2019 

– 40.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia: 

    z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  

        życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - dzienne wsparcie, 

zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób  starszych, osób w trudnej sytuacji 

życiowej z terenu Gminy Rzgów. 

 

Po ogłoszeniu wyników otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań 

publicznych w 2019 roku zawarto trzy umowy: 

- w dniu 21 stycznia 2019 r. - umowa nr 1/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod 

nazwą:        

Dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób  starszych, osób 

w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów, z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek – wysokość dotacji 40.000,00 zł – 

wykorzystano kwotę 40 000,00 zł; 

- w dniu 21 stycznia 2019 r. – umowa 2/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod 

nazwą:        

Prowadzenie min. 6 drużyn piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów w różnych grupach 

wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia można będzie przeznaczyć do 45% 

przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, 

przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach 

współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, utrzymanie 

bazy sportowej, z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Zawisza” – wysokość dotacji 

320.000,00 zł – wykorzystano kwotę 320 000,00 zł; 



- w dniu 21 stycznia 2019 r. – umowa 3/2019 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod 

nazwą:        

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze 

szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego 

oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć 

treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o 

zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym 

„SOKÓŁ” –  wysokość dotacji 35.000,00 zł  - wykorzystano kwotę 34 976,89 zł. 

 

 

Łączna kwota dotacji w trybie konkursowym wyniosła 395000,00 zł wykorzystano kwotę 

394976,89 zł. 

 

 

I. 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 

19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w 2019 r.  

 

 

W 2019 roku wpłynęło pięć uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu ratownictwa i ochrony 

ludności w ramach Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.  

Zadania publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert, określonego w art. 19 a ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 

r. poz. 688 ze zm.) zlecono następującym podmiotom: 

 

 

1)  w dniu 21 lutego 2019 r. została zawarta umowa 4/2019, z Miejskim Klubem 

Sportowym Rzgów, o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: Prowadzenie sekcji 

tenisa stołowego w Rzgowie – wysokość dotacji 7000,00 zł- wykorzystano kwotę 

7000,00 zł; 

2)  w dniu 31 maja 2019 r. została zawarta umowa 5/2019, z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Kalinie, o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 

ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: Powiatowy Dzień Strażaka – wysokość 

dotacji 10000,00 zł – wykorzystano kwotę 9168,75 zł;   

3) w dniu 31 lipca 2019 r. została zawarta umowa 6/2019, z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Starowej Górze, o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 

ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: Przygotowanie jednostek ochotniczych 

straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych – wysokość dotacji 6000,00 

zł – wykorzystano kwotę 6000,00 zł; 

4) w dniu 13 września 2019 r. została zawarta umowa 7/2019, z Miejskim Klubem 

Sportowym Rzgów, o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: Prowadzenie sekcji 

tenisa stołowego w Rzgowie – wysokość dotacji 10000,00 zł- wykorzystano 

kwotę  9931,26 zł; 



5) w dniu 9 października 2019 r. została zawarta umowa 8/2019, z Gminnym Klubem 

Piłkarskim Husaria Gealan Rzgów, o wsparcie realizacji zadania publicznego z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: Podniesienie 

poziomu sportowego zawodników Husarii Gealan – wysokość dotacji 5822,00 zł- 

wykorzystano kwotę  5822,00 zł. 

Powyżej wymienione zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności zrealizowano zgodnie z ofertami złożonymi 

przez zleceniobiorców zadań publicznych, a przekazane środki finansowe zostały 

wykorzystane zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowach. 

Łączna kwota dotacji w trybie poza konkursowym (tzw. małych grantów) wyniosła 38822,00 

zł, wykorzystano 37922,01 zł. Kwota zaangażowana przez ww. podmioty to 33683,50 zł. 

 

W zakresie finansowej współpracy z budżetu Gminy Rzgów na 2019 rok przeznaczono na 

realizację zadań publicznych 460000,00 zł, z czego wykorzystano 432898,90 zł. 

 

Łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w realizację zadań publicznych w 2019 r. w trybie 

konkursowym wyniosła 63694,67 zł.  

 

Całkowity koszt realizacji zadań publicznych w 2019 roku to 530277,07 zł. 

 

 

 

 

Burmistrz Rzgowa 

 

/-/ Mateusz Kamiński 

 

 

 

 
Sporządziła: 

Joanna Krawczyk 

Inspektor 

ds. służby zdrowia i spraw społecznych 

 

 


